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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons gecontro-
leerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken die zouden kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

PRODUCT DATA SECCO HYDRO 
 
 
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Secco Hydro is een milieuvriendelijk watergebaseerd hydrofobeermiddel speciaal ontwikkeld 
voor het impregneren van minerale poreuze ondergronden. Omdat het middel watergedragen 
is en geen oplosmiddelen bevat is het uitermate veilig om mee te werken, zelfs bij hoge tem-
peraturen. Secco Hydro wordt gebruikt voor het waterafstotend maken van baksteen, beton, 
vezeltcement, kalkzandsteen, voegmortels en gasbeton. Het dringt diep door in het te behan-
delen oppervlak 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Alkalibestand - vrij van oplosmiddelen - dringt diep in het te behandelen oppervlak – water-
dampdoorlaatbaar - nagenoeg onzichtbaar - toepasbaar op vers voegwerk (hoog alkalische 
ondergronden) – voorkomt/vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, 
schimmels, mos-, algaangroei en erosie etc. - toepasbaar op relatief vochtige en warme on-
dergronden 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Waterafstotend maken van baksteen, beton, fibercement, kalkzandsteen, voegmortels, gas-
beton etc.  

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Kleur: Opaak (nat product) droogt transparant op 
Massa: 1 g/cm³ 

 
Rendement 
Theoretisch: 0,7 – 1,5 m2/l 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).  
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren/opschudden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Gereedschap: De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Voegen in 

slechte staat dienen vooraf hersteld te worden. Breng het product “nat in nat” 
in 2 lagen aan, zorg voor verzadiging van de ondergrond, dit vanonder naar 
boven. Omliggende materialen zoals raamwerken, vensters en planten af-
schermen tijdens de applicatie. Secco Hydro  dient te worden geappliceerd 
met behulp van lichtgewicht drukspuit (Mathys Spray). 

  
Reinigen: Water 

 
APPLICATIE CONDITIES 
De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en 35°C. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
Tenminste 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgesla-
gen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 
30°C. 

 


